
Regulamin  

II Opolskiej Ligi Zawodowców 

 

Cel zawodów 

Celem II Opolskiej Ligi Zawodowców zwanej dalej Ligą jest promocja i popularyzacja 

kształcenia zawodowego. Organizowane zawody wpłyną pozytywnie na integrację środowisk 

zaangażowanych w organizację i udział w Lidze (uczniów i nauczycieli zawodu branży, w której 

organizowana jest Liga). Rywalizacja uczniów w ramach Ligii oparta na ustalonych zasadach 

wpłynie na kształtowanie w uczestnikach postawy szacunku do siebie i konkurenta oraz 

umiejętności wygrywania i przegrywania. 

Założenia organizacyjne Ligi 

1. Założycielem Ligi jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Nysie, Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu 

oraz Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne. 

2. Zarząd Ligi stanowią Dyrektor Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Dyrektorzy 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie i Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 

w Kędzierzynie-Koźlu. 

3. Organizatorami zawodów Opolskiej Ligi Zawodowców są podmioty, w szczególności 

szkoły, które organizują zawody w ramach Ligi zgodnie z regulaminem Ligi i otrzymały 

akceptację Zarządu Ligi1. 

4. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Ligi. Każda szkoła, która zdecydowała 

się zgłosić swój udział w zawodach akceptuje tym samym regulamin Ligi.  

5. Zarząd Ligi: 

a. ustala termin oraz miejsce zawodów Ligi, 
b. powołuje Zespół Sędziowski. 

6. W roku 2022/23 Liga Zawodowców odbędzie się w następujących zawodach: 
a. technik logistyk 
b. technik żywienia i usług gastronomicznych 
c. technik ekonomista 
d. technik hotelarstwa 
e. technik elektryk 
f. technik mechatronik 

7. Pracami Zespołu Sędziowskiego kieruje Sędzia Główny Ligi. Do zadań zespołu należy: 
a. ułożenie testu teoretycznego,  
b. określenie rodzajów zadań praktycznych do wykonania w każdym zawodzie, 
c. opracowanie karty oceny dla każdego ze stanowisk w poszczególnych zawodach 

 
1 Zgłaszają swój udział w Lidze wypełniając kartę zgłoszenia oraz przestrzegają regulaminu 



8. Członkami Zespołu Sędziowskiego są: pracownik RZPWE, nauczyciel zawodu w danej 
branży, który zaangażuje się ułożenie pytań do testu oraz przedstawiciel/e pracodawcy 
w części praktycznej. 

Zasady przeprowadzenia i przebieg Ligi 

1. Zawody składają się z części teoretycznej oraz części praktycznej. 
2. Test teoretyczny składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru, z których 20 % (8 pytań) 

wykracza poza podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 
z roku 2019.2 

3. Test teoretyczny może odbywać się w pracowniach komputerowych lub na telefonach 
komórkowych uczniów, ale w obecności nauczyciela. 

4. Autorami pytań są nauczyciele zawodu z Województwa Opolskiego. Z każdej szkoły 
kształcącej w branżach w obrębie których organizowana jest Liga (branża ekonomiczno-
administracyjna, branża hotelarsko – gastronomiczna - turystyczna, branża spedycyjno-
logistyczna, branża elektroenergetyczna, branża elektroniczno-mechatroniczna) zespół 
nauczycieli zawodowców wysyła do RZPWE propozycje 10 pytań testowych do każdego 
zawodu wraz z rozwiązaniami (technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia 
i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik elektryk, technik mechatronik). Dwa z 
10 pytań wysłanych przez zespół nauczycieli z każdej szkoły musi wykraczać poza 
podstawę programową kształcenia w zawodzie. Pytania te muszą być wyraźnie 
oznaczone. Z przesłanych propozycji pracownik RZPWE układa test. 

5. W roku 2023 test konkursowy odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji MS Forms 
08.03.2023 r. 

6. Link do testu w wersji elektronicznej będzie rozesłany w dzień poprzedzający część 
teoretyczną na e-mail organizatora szkolnego3 do szkół, które do 28 lutego 2023 r. prześlą 
kartę zgłoszenia na adres: ipodolak@rcre.opolskie.pl4 

7. Link będzie aktywny w wyznaczonym dniu 08.03.2023 r. od godziny 10:00 przez 40 minut 
(po tym czasie następuje dezaktywacja linku). 

8. Do I części zawodów szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników – uczniów 
Województwa Opolskiego. 

9. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów w części teoretycznej o kolejności 
miejsc decyduje czas wykorzystany na rozwiązanie testu.  

10. Sześć osób z najlepszym wynikiem (największa ilość zdobytych punktów) kwalifikuje się 
do drugiej części Ligi – części praktycznej, która odbędzie się na terenie wybranej przez 
Zarząd Ligi szkoły.  

11. Wyniki wszystkich zawodników zostaną odesłane do szkół. 
12. Termin i miejsce II części zostanie ustalony po ogłoszeniu wyników części I. Część II 

odbędzie się około 1 miesiąc później. 

 
2 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego - obowiązkowy zestaw celów 
kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności 
zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie, uwzględnianych w programach nauczania, oraz kryteria weryfikacji tych efektów, 
umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki realizacji 
kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne do realizacji tego kształcenia oraz minimalną 
liczbę godzin kształcenia w zawodzie; 
3 Nauczyciel, który odpowiada za przebieg etapu szkolnego ligi 
4 Kartę zgłoszenia wypełnia się oddzielnie dla każdego zawodu 



13. Koszty związane z udziałem delegacji w II części Ligi ponoszą szkoły delegujące 
uczestników.  

14. Podczas rywalizacji w części praktycznej w zawodzie: 

• technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk  

obowiązuje zakaz używania własnego sprzętu i produktów. Organizator Ligi zapewni 
niezbędne materiały potrzebne do poprawnego wykonania zadania. Używanie 
własnego sprzętu i materiałów skutkuje dyskwalifikacją. 

• technik ekonomista - będą oceniane elementy biznesplanu przygotowane 
i prezentowane przez finalistów. 

 

Zasady Oceny Końcowej, Nagrody i Wyróżnienia 

1. O zwycięstwie decyduje uzyskanie największej ilości punktów w części praktycznej. 
2. Jeżeli więcej niż jedna osoba otrzyma taką samą ilość punktów, o pierwszeństwie 

zadecyduje odpowiedź na 3 pytania teoretyczne wykraczające poza podstawę 
programową zaczerpnięte z banku pytań Ligi5.  

3. Nagrody rzeczowe otrzymują osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca. Pozostali 
uczestnicy części drugiej Ligi otrzymają dyplomy. 

 
5 Zestaw pytań przygotowany na potrzeby Opolskiej Ligi Zawodowców Przez nauczycieli zawodowców 
Województwa Opolskiego 


